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ขั้นตอนการติดตั้ง
1.การติดตั้งตัวเครื่ องควบคุม
เลือกบริ เวณที่จะติดตั้งเครื่ องควบคุม โดยเลือกติดตามผนังที่มีความมัน่ คงแข็งแรง และที่สาคัญภายในบริ เวณที่ติดตั้งควรมี
สายโทรศัพท์ต่ออยูด่ ว้ ย เพื่อความสะดวกในการต่อเข้ากับเครื่ องควบคุมจากนั้นให้ทาการวัดระดับตัวเครื่ องควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่
สามารถตรวจเช็คได้สะดวก เสร็ จแล้วให้เจาะรู 2 รู แล้วใส่น็อตสกรู วางฐานของตัวเครื่ องแล้วไขน็อต แขวนตัวเครื่ องควบคุมกับฐานที่
ตัดกับผนัง แล้วให้ใส่อปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้องตามช่องที กาหนดอยูข่ า้ งเครื่ อง คือ
1.1 สวิทช์เปิ ด - ปิ ดระบบไฟ
1.2 ไซเรน 12 v.
1.3 สายไฟจากตัวแปลงไฟ 12 v.
1.4 สายโทรศัพท์ขาเข้า ให้ใส่ในช่อง Line แต่ถา้ มีโทรศัพท์ที่ตอ้ งการต่อใช้งานให้ต่อเข้ากับช่อง Phone ของตัวเครื่ องควบคุม

2.การติดตั้งตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว
หลังจากติดตั้งตัวครื่ องควบคุมเสร็ จแล้ว ให้ทาการติดตั้งตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยเลือกพื้นที่ที่จะให้เครื่ องทาการ
ตรวจจับ เจาะรู ที่ผนัง 1 รู แล้วใส่น็อตสกรู เพื่อที่จะเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวของตัวตรวจจับ
ไขฐานของตัวตรวจจับเข้ากับผนังด้วยน็อตสกรู ที่ได้เจอะเอาไว้ก่อนหน้า
ในการติดตั้งตัวตรวจจับมีขอ้ ควรระวังดังนี้
2.1 ไม่ควรติดตั้งตัวตรวจจับ ในบริ เวณที่มีการสัน่ ไหวหรื อ บริ เวณที่มีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา
2.2 ไม่ควรติดตั้งตัวตรวจจับ ในบริ เวณที่เป้ นแหล่งความร้อนหรื อความเย็น เช่น ตูเ้ ย็น แอร์ เป็ นต้น
2.3 ไม่ควรหันหน้าตัวตรวจจับ ไปทางที่แสงส่องมาถึงหรื อหันหน้าเข้ากับแสงโดยตรง
2.4 ไม่ควรติดตั้งตัวตรวจจับภายนอกบ้าน เพราะตัวตรวจจับรุ่ นนี้ใช้ติดภายในบ้าน
ที่ฐานของตัวตรวจจับ สามารถปรับมุมองศาได้ตามต้องการ ทั้งนี้โดยทัว่ ไป ให้ปรับขนานกับผนังหรื อ
ให้ปรับต่าลงไม่เกิน 12 องศาแต่ในกรณี ที่มีสตั ว์เลี้ยง ให้ปรับตามคาแนะนาในคู่มือการติดตั้งที่มากับเครื่ อง
:: ความสูงที่ทาการติดตั้งโดยปกติ อยูใ่ นระดับ 1.8 – 2.5 เมตร โดยประมาณ ::
*ในการตรวจจับ ตัวตรวจจับจะเริ่ มทาการตรวจจับเมื่อ ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในพื้นที่เป็ นเวลาประมาณ 1 นาที
*กรณี ที่แบตฯ อ่อนก็จะมีไฟแดง ติดค้างที่หน้ากากของตัวตรวจจับ สามารถมองเห็นได้ง่าย และควร
เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทนั ทีเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3.การติดตั้งตัวตรวจจับการเปิ ดประตู หรื อหน้าต่าง
ในการติดตั้งตัวตรวจจับการเปิ ดประตูหน้าต่าง มีวธิ ีการติดตั้งดังนี้ โดยกาหนดให้ A เป็ นตัวส่งสัญญาณและ B เป็ น
อุปกรณ์แม่เหล็กซึ่งเป็ นตัวกระตุน้

3.1 ตัวตรวจจับการเปิ ดประตูหน้าต่างตัว A โดยทัว่ แล้ว ให้ติดกับ วงกบ หรื อ บาประตูที่เปิ ดตาย หรื อ บานประตูที่เป็ นบานซ้อน
ในสาหรับ บานเปิ ดปิ ดชนิด 2 บาน

3.2 ตัวตรวจจับตัว Bใช้ติดกับบานประตูหรื อหน้าต่างบานนอกหรื อบานที่ถูกเปิ ดออกหรื อบานซ้อนนอกสาหรับบานเปิ ดปิ ดชนิด 2 บาน

3.3 ระยะห่างที่ตวั ตรวจจับ A และ B จะห่างกันได้อยูท่ ี่ 0.5 – 2 cm
3.4 เมื่อ A และ B ห่างกันเกินจากระยะที่กาหนด ไฟแดงที่ตวั ตรวจจับ A ควงแรก หรื อ ดวงที่อยูด่ า้ นบนจะติด
ค้างประมาณ 1 - 5 วินาทีแล้วดับ(ไฟดวงแรกหรื อดวงที่อยูด่ า้ นบนติด แสดงว่าตัวตรวจจับแยกออกจากกัน)
3.5 กรณี ที่แบตฯ ของตัวตรวจจับอ่อน ไฟแดงดวงที่ 2 หรื อ ดวงที่อยูข่ า้ งล่างของตัวตรวจจับAจะติดค้าง เพื่อแจ้งเตือนว่าแบตฯ อ่อน
ให้รีบเปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทนั ทีเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
(ไฟดวงที่ 2 หรื อดวงที่อยูด่ า้ นล่างติด แสดงว่าแบตฯ อ่อน)
3.6 ในการติดตั้งใช้ได้กบั ทั้งการเจาะไขน็อต หรื อ กาว 2 หน้า
หรื อ ใช้ ซิลิโคน ก็ได้
(แต่โดยทางเทคนิค ให้ใช้ ซิลิโคน ชนิดใสแทน)

3.7 เสาอากาศที่มากับเครื่ อง จะช่วยเพิ่มระยะทางและความสามารถในการส่งสัญญาณ การดึงเสาร์สญ
ั ญาณให้ยาวขึ้นจะทาให้สามารถส่ง
สัญญาณได้แรงขึ้น

ขั้นตอนการตั้งระบบ
4.ขั้นตอนการกาหนด รี โมท
กดปุ่ ม SETกดปุ่ ม รี โมทปุ่ มใดก็ได้หนึ่งครั้ง ไฟ POWER LED จะกระพริ บ กดปุ่ มเดิมที่รีโมทอีกครั้งเครื่ องจะส่งเสี ยง
ปี ป ออกมา กดปุ่ มหมายเลข ศูนย์ (0) เพื่อเป็ นการกาหนดและยืนยันว่า สัญญาณที่ทาการบันทึกเป็ น รี โมท กดปุ่ ม SET เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล

5.ขั้นตอนการกาหนดตัวตรวจจับ
กดปุ่ ม SET กระตุน้ หรื อเปิ ดตัวตรวจจับให้ทางานไฟ POWER LED จะกระพริ บ กระตุน้ หรื อเปิ ดตัวตรวจจับให้
ทางานอีกครั้ง เครื่ องจะส่งเสี ยง ปี ป ออกมา กดปุ่ มหมายเลข โซนที่ตอ้ งการกาหนด (1-9) เพื่อเป็ นการกาหนด ตัวตรวจจับ เข้าไปใน
โซนที่ตอ้ งการ กดปุ่ ม SET เพื่อทาการบันทึกข้อมูล

โซนต่างๆภายใน ระบบโดย
โซน 1-5 เป็ นโซนปกติ

โซน 6 เป็ นโซนที่สามารถ ส่งเสี ยง ปี ป เมื่อมีการกระตุ้นตัวตรวจจับ ในภาวะ Standby
โซน 7 เป็ นโซนสาหรับ ตัวตรวจจับก๊าซรั่ว หรื อ โซนฉุกเฉิ น
โซน 8 เป็ นโซนสาหรับ ตัวตรวจจับควันไฟ หรื อ โซนฉุกเฉิ น
โซน 9 เป็ นโซนสาหรับ ตัวตรวจภายใน โซนนี้จะไม่ทางานเมื่อมีการเปิ ดระบบใช้เป็ นบางส่วนด้วยรี โมท (Part Armed)

6.ขั้นตอนการกาหนดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการแจ้งเตือนโทรออก
กดปุ่ ม # กด 01 สาหรับเบอร์โทรที่ 1 (02 สาหรับเบอร์โทรที่ 2 โดยกาหนดได้สูงสุด 12 เบอร์) เครื่ องจะส่งเสี ยง ปี ป
ออกมา ไฟ ZONE LED จะกระพริ บ ถ้ามีการกาหนดหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้ว ถ้าต้องการลบให้กดปุ่ ม CLEAR ใส่หมายเลข
โทรศัพท์ที่ตอ้ งการลงไป จากนั้นกดปุ่ ม SET เพื่อทาการบันทึกข้อมูล

ตัวอย่างการกาหนดและการลบหมายเลขโทรศัพท์
กด ปุ่ ม #01 ตามด้วย 025332751 กดปุ่ ม SET
กด ปุ่ ม #01 ไฟ LED จะกระพริ บตามที่ได้ใส่หมายเลขไว้คือ 025332751 กดปุ่ ม CLEAR เพื่อลบข้อมูล
กด ปุ่ ม #01 ตามด้วย 025332751*191 กดปุ่ ม SET, หมายเลขโทรศัพท์คือ 025332751, และหมายเลขต่อภายในคือ 191
กด ปุ่ ม #15 ตามด้วย 12345 เพื่อกาหนดหมายเลขสมาชิกศูนย์รักษาความปลอดภัย 12345 กด SET

ตัวอย่างการกาหนดการตั้งค่าระบบเครื่ อง
กดปุ่ ม * ตามด้วย 1++ SET
+ คือหมายเลข (0—9), เพื่อทาการกาหนด เวลาหน่วงขาออก (ซึง่ มีหน่วยล่ะ 5
วินาที เช่น 02 คือ หน่วงเวลาขาออก 10 วินาที)
กดปุ่ ม * ตามด้วย 2++ SET
+ คือหมายเลข (0—9), เพื่อทาการกาหนด เวลาหน่วงขาเข้า (ซึ่ งมีหน่วยละ 5
วินาที เช่น 08 คือ หน่วงเวลาขาเข้ า 40 วินาที)
กดปุ่ ม * ตามด้วย 3++ SET
+ คือหมายเลข (0—9), เพื่อทาการกาหนด ระยะเวลาดังของไซเรน (ซึง่ มีหน่วยละ
20 วินาที เช่น 08 คือระยะเวลาดังของ ไซเรน 160 วินาที)
กดปุ่ ม * ตามด้วย 4++++ SET + คือหมายเลข (0—9), เพื่อทาการกาหนด รหัสผ่าน หรื อ Password
(user code) เช่น 1234
กดปุ่ ม * ตามด้วย 5+ SET
+ คือหมายเลข (0—9), เพื่อทาการกาหนดจานวนสัญญาณกระดิ่งโทรศัพท์ (เช่น
08 คือ เมื่อโทรเข้ ามาเบอร์ ที่ตอ่ เข้ ากับเครื่ องกันขโมย และไม่มีคนรับสายภายในเวลา 8 ตูด เครื่ องก็จะรับสายเองโดยอัตโนมัติ
กดปุ่ ม * ตามด้วย 6+ SET
+ คือหมายเลข (0 หรื อ 1), เพื่อทาการกาหนด, 0: เตือนแบบไม่มีเสี ยง 1: เตือน
แบบมีเสี ยง
กดปุ่ ม * ตามด้วย 7+ SET
+ คือหมายเลข (0 หรื อ 1), เพื่อทาการกาหนด, 0: เตือนแบบไม่มีแจ้งเตือนศูนย์
รักษาความปลอดภัย 1: เตือนแบบแจ้งเตือนศูนย์รักษาความปลอดภัย

7. การควบคุมการทางานของเครื่ องโดยใช้โทรศัพท์จากระยะไกล
ในกรณี ที่โทรศัพท์เข้ามาที่ตวั เครื่ อง ครื่ องจะทาการนับสัญญานกระดิ่งตามจานวนที่ได้ทาการกาหนดไว้ ค่ากาหนดเริ่ มต้นคือ
6 สัญญาณ จากนั้นให้ทาการใส่รหัสผ่านจานวน 4 หลัก ค่ากาหนดเริ่ มต้นคือ 1234 ถ้ารหัสถูก จะได้ยนิ สัญญาณเป็ นปี บยาว ถ้าไม่
ถูกจะเป็ นปี บสั้น ให้ทาการใส่ใหม่ การกดหมายเลขแต่ละครั้งจะต้องได้ยนิ เสี ยงปี ป ตอบกลับ ถ้าไม่ได้ยนิ เสี ยงปี ป ให้ใส่ใหม่
ในกรณี ที่เครื่ องทาการโทรออกไปอันเนื่องมาจากการตรวจพบสิ่ งผิดปกติ ไม่ตอ้ งใส่รหัสคาสัง่ ใช้งานมีดงั นี้

รหัสคาสัง่ ทางโทรศัพท์
กด 1 เพื่อให้ไซเรนดัง
กด 2 เพื่อให้ไซเรนไม่ดงั
กด 3 เพื่อเปิ ดระบบฟังเสี ยงทางไกล
กด 4 เพื่อเปิ ดระบบเครื่ องให้ทางาน
กด 5 เพื่อปิ ดระบบเครื่ อง
กด 6 เพื่อปิ ดระบบฟังเสี ยงทางไกล
กด 0 เพื่อยกเลิกการติดต่อกับตัวเครื่ องทางโทรศัพท์

8.ปุ่ มสั่งงานต่างๆของรี โมท
1.
2.
3.
4.

เมื่อทาการบันทึกตัวรี โมทเข้ากับเครื่ องควบคุมแล้ว รี โมทจะสามารถสัง่ งานได้ดงั นี้
ปุ่ ม เปิ ดระบบเครื่ องให้ทางาน พร้อมที่จะแจ้งเตือนเวลากดจะมีเสี ยงดัง ปี ป 3 ครั้ง
ปุ่ ม ฟ้ าผ่า เป็ นปุ่ ม ที่ใช้กดในเวลามีเหตุฉุกเฉิ น กดแล้วครื่ องจะดังทันที
ปุ่ ม part armed ใช้กดในเวลาที่ตอ้ งการตรวจจับเฉพาะพื้นที่หรื อ
ตรวจจับภายนอน ไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ปุ่ ม ปิ ดระบบเครื่ อง กดหนึ่งครั้งในเวลาที่เครื่ อเปิ ดระบบอยูจ่ ะมีเสี ยงดังปี ปหนึ่งครั้ง หรื อเมื่อไซเรนดัง
ให้กด 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ปิ ด เสี ยงไซเรน ครั้งที่ 2 ปิ ดระบบโทรศัพท์) ครั้งที่ 2 จะดัง ปี ปแสดงว่าเครื่ องอยูใ่ นสภาวะปิ ดปกติ

9.การอัดเสี ยง
ในการแจ้งเตือน ระบบโทรศัพท์จะทาการโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้ งั ไว้ พร้อมกับเสี ยงเจ้าของบ้านที่ อัดไปกับตัวเครื่ อง

วิธีการอัดเสี ยงพูดเข้ากับตัวเครื่ องมีขนั ตอนการกาหนดดังนี้
กดที่ปุ่ม
ค้างไว้ รอให้ไฟ LED ติดที่ status แล้วพูด
พูดเสร็ จแล้ว ให้ปล่อย (ระบบจะบันทึกเสี ยงประมาณ 10 – 12 วินาที)

การทดสอบฟังเสี ยงที่อดั ไว้
ให้นาสายโทรศัพท์มาต่อเข้ากับ ตัวเครื่ องควบคุม ในช่อง Line ส่วนช่อง Phone
ให้ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่ องโทรศัพท์บา้ น
เสร็ จแล้วให้ยกหู โทรศัพท์บา้ น เครื่ องที่ต่อเข้ากับช้อง Phone แล้วกดปุ่ ม
เราจะได้ยนิ เสี ยงที่เราอัดเอาไว้ ในขั้นตอนการอัดเสี ยง

ที่ตวั เครื่ องควบคุมหนึ่งครั้ง จากนั้น

10. การเปิ ด – ปิ ด เครื่ องโดยไม่ใช้ รี โมท
ในกรณี ที่เจ้าของบ้าน ไม่มีรีโมท หรื อทารี โมทหาย เจ้าของสามารถเปิ ด – ปิ ด ระบบเครื่ องได้โดย

การกดปุ่ ม Arm Disarm เ ปิ ด – ปิ ดระบบ
ถ้าเครื่ องถูกปิ ดอยู่ กดปุ่ ม
ที่ตวั ครื่ องหนึ่งครั้งเพื่อ เปิ ดระบบให้เครื่ องทางาน
ถ้าเครื่ องเปิ ดอยูแ่ ละตั้งรหัสไว้ให้กดปุ่ ม
ที่ตวั เครื่ องหนึ่งครั้งเพื่อ ปิ ดระบบเครื่ อง โดยต้องใส่รหัสผ่านที่ต้ งั ไว้ให้
ถูกต้อง จึงจะสามารถปิ ดระบบได้

การเปิ ด – ปิ ด ระบบโดยใช้โทรศัพท์
โทรศัพท์เข้ามาที่ตวั เครื่ อง เครื่ องจะทาการนับสัญญานกระดิ่งตามจานวนที่ได้ทาการกาหนดไว้ ค่ากาหนดเริ่ มต้นคือ 6
สัญญาณ จากนั้นให้ทาการใส่รหัสผ่านจานวน 4 หลัก ค่ากาหนดเริ่ มต้นคือ 1234 ถ้ารหัสถูก จะได้ยนิ สัญญาณเป็ นปี บยาว
ถ้าไม่ถูกจะเป็ นปี บสั้น ให้ทาการใส่ใหม่เสร็จแล้วให้ กด หมายเลข 4 เพื่อ เปิ ดระบบเครื่ องให้ทางาน
กด หมายเลข 5 เพื่อ ปิ ดระบบเครื่ อง
กด หมายเลข 0 เพื่อ ยกเลิกการติดต่อกับตัวเครื่ องทางโทรศัพท์
11. ขั้นตอนการลบตัวตรวจจับและรี โมท

กดปุ่ ม

ที่รีโมทเพื่อทาการคลายระบบ จากนั้นกดปุ่ ม

ค้าง โดยปุ่ มนี้จะอยูต่ รงหน้าเครื่ อง เสร็ จแล้วจะมีไฟ

สี แดงสลับจาก power มาที่ status พอไฟสี แดงขึ้นตรง status แล้วให้กดปุ่ มหมายเลขโซนที่จะลบออกค้าง
จนกระทัง่ มีเสี ยงดังปี๊ ปออกมาแล้วให้ปล่อย (สาหรับรี โมทให้กดหมายเลข 0)
 หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบรายระเอียดเพื่มเติมจากคู่มือหลัก

